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Apunta’t 
al Consell de 
Participació i 
Convivència

Des de la Comissió Permanent 
animem totes les entitats de 
la vila que ja formen part del 
Consell Municipal de Participació 
i Convivència a seguir treballant 
per una Masquefa més cívica i 
solidària. 
A la vegada volem fer una 
crida a totes aquelles entitats 
masquefines que encara no 
formen part del Consell a que 
ho facin posant-se en contacte 
amb la regidoria de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de 
Masquefa, situada a la Torre 
dels Lleons, al carrer Crehueta, 
numero 33. 
També podeu trucar al 93 772 78 
36 o escriure un correu electrònic 
a l’adreça  masquefa@diba.cat.
Us esperem al proper plenari!

Internet és una eina molt útil per fer tràmits 
davant l’Administració còmodament des 
de casa i evitant-nos desplaçaments i cues. 
Els masquefins i masquefines ja poden fer 
alguns tràmits on line, les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l’any, des de la pàgina web 
de l’Ajuntament, gràcies a la implantació 
del servei e-tram. Es poden fer tres tipus 
de tràmits: presentar instàncies, presentar 
suggeriments o queixes, i demanar hora 
de visita als càrrecs electes i tècnics 

municipals. Només cal accedir a www.masquefa.cat i entrar al destacat titulat e-tram. 
Es necessita disposar del certificat electrònic, que pot ser el DNIe o l’idCAT, entre 
altres. El DNIe ja es pot tramitar a l’Ajuntament (C/Major, 93), i l’idCAT es tramitarà 
properament al CTC (Avinguda Catalunya, 58-60). Pel que fa al lector, si no se’n té a 
casa es poden usar els que hi ha a Masquef@ula, al CTC, on també es pot aprendre a 
fer tràmits on line i a usar el DNIe en els tallers que s’hi organitzen.
Amb els certificats digitals es pot operar amb diferents administracions i assegurar la 
integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques: signar i xifrar correus 
i documents en format electrònic, fer tràmits i consultes en línia i agilitzant-ne les 
gestions, fer tràmits particulars... Per exemple es pot fer la declaració d’Hisenda , 
aconseguir un Informe de Vida Laboral, o pagar tributs gestionats per la Generalitat 
mitjançant el portal www.e-tributs.net, entre altres.
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SABÍEU QUE...

FER TRÀMITS DAVANT 
L’ADMINISTRACIÓ AMB UN SOL ‘CLIC’

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 78 36
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
CTC 93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 98
Rojo Punt Jove                     93 772 85 21
Biblioteca                            93 772 78 73
Masquef@ula  93 772 58 23
Policia Local 93 772 69 36
Protecció Civil 670 06 07 18
Ràdio Masquefa 93 772 67 94
ALZINAR   93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa)      93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell)       93 775 51 03
AMBULÀNCIA 061
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         085
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
CASAL D’AVIS 93 772 50 07
CDIAP APINAS 93 772 54 54
CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
EQUIP D'ATENCIÓ 
A LA DONA 636 365 631

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11

ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA FRANCESC 
MATA I SANGHÉS 93 772 76 27

ESCOLA MASQUEFA II 93 772 66 48
ESPAI INFANT 93 772 70 78
FARMÀCIA                               93 772 53 01
FECSA 902 536 536
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS 93 772 50 24

MASQUEFA TV  93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA 088
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU                         93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18
RENFE                                      902 24 02 02
SANITAT RESPON 902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SES DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI            93 117 50 50 /                                       600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

El 15 de maig se celebra el Dia 

Internacional de les Famílies, establert 

per les Nacions Unides el 1993. 

L’edició d’aquest any està dedicada 

a la corresponsabilitat familiar 

en les tasques quotidianes i en la 

cura de familiars. Segons dades del 

departament d’Acció Social de la 

Generalitat, les dones dediquen a les 

tasques domèstiques una mitjana de 

23 hores a la setmana, mentre que els 

homes en dediquen una mitjana de 7,6. 

Les dones que són mares dediquen 

més hores a tasques com ara netejar, 

planxar, anar a comprar o tenir cura 

dels fills o de familiars malalts.

La diada, celebrada arreu del món, 

representa una oportunitat per 

conscienciar  la societat sobre 

l’estat  en què es troben les famílies 

i els desafiaments i problemes que 

afronten, i per promoure accions 

apropiades per defensar-les.

Dia Internacional 

de les Famílies
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ACTUALITAT

L’ajuda de 2.200.000 euros que rebrà Masquefa forma part del 
Pla de Reindustrialització que el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat ha posat en marxa a les 
comarques de l’Anoia, el Bages i l’Osona, les més afectades per la 
crisi econòmica. 
La decidida aposta de l’Ajuntament de Masquefa per facilitar 
l’arribada de la potent multinacional alemanya ALDI Supermercats 
al nou polígon del Clot del Xarel·lo, amb la construcció d’un 
centre logístic que comportarà la creació de fins a 200 llocs de 
treball, ha estat decisiva perquè el Govern català li hagi concedit 
una ajuda tan elevada. Els 2.200.000 euros representen el 23,4% 
del total dels 9.400.000 euros amb què està dotat el Pla de 
Reindustrialització de la Generalitat.
L’ajuda que ha rebut l’Ajuntament es destinarà a cinc actuacions:
D’una banda, a les obres d’adaptació de l’accés al polígon 
industrial de La Pedrosa des de la variant, actuació que ja va 

executar l’Ajuntament per procediment d’urgència i que ara rep 
finançament.
D’altra banda, a l’adaptació al Centre Tecnològic Comunitari d’un 
local destinat específicament a la dinamització empresarial, obra 
també realitzada.
També es destinarà a les obres d’urbanització i a la realització 
d’infraestructures d’abastament i sanejament d’aigua per a 
les indústries que s’instal·lin al Clot del Xarel·lo, així com a 
l’electrificació d’aquest polígon.
Es calcula que la inversió directa de 9,4 milions d’euros que el 
pla farà a les tres comarques mobilitzarà en total una inversió 
empresarial de 76 milions d’euros, amb la creació de 470 nous 
llocs de treball i la contribució al manteniment d’uns altres 125. 
Concretament la inversió privada d’ALDI Supermercats per fer el 
centre logístic és de 58 milions d’euros i els nous llocs de treball 
que es crearan 200.

INJECCIÓ ECONÒMICA PER REACTIVAR LA 
INDÚSTRIA I CREAR OCUPACIÓ

Masquefa rep fins a 2.200.000 euros de la Generalitat, el 23,4% del total d’un pla de 
reindustrialització promogut pel Govern català per dinamitzar el teixit industrial

L’Ajuntament ha aconseguit una important 
subvenció de 2.200.000 euros de la Generalitat de 
Catalunya per dur a terme diverses actuacions que 
han de contribuir a la reactivació de l’economia 
local. Aquestes accions tenen l’objectiu de 

potenciar el teixit industrial i fomentar la creació 
d’ocupació. L’aposta de l’Ajuntament per facilitar 
l’arribada d’ALDI Supermercats, que crearà 200 
llocs de treball, ha estat clau per aconseguir 
aquesta quantiosa ajuda
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ACTUALITAT

Sota el paraigües de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC), el 
CTC acull quatre grans serveis: Masquef@
ula ( un espai de formació, divulgació i ús 
lliure de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació), el Viver d’Empreses 
Masquef@ctiva (un espai de suport a 
empreses i persones emprenedores), 
l’Hotel d’Entitats Masquef@ctiva (un espai 
de suport i desenvolupament de les entitats 
de la vila) i el Servei Local d’Ocupació (que 
ofereix informació i assessorament per a 
la recerca de feina) i gran part de l’oferta 
formativa per a persones adultes.

Foment de les TIC
Un dels principals objectius del CTC 
és posar Internet i les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació a l’abast 
de tothom, i així, contribuir a eliminar 
l’anomenada fractura digital. Durant 
aquest primer any fins a 6.645 usuaris han 
passat per l’espai de lliure navegació. A 
més, el projecte Masquefa Sense Fils, amb 
el centre operador al CTC, ha permès, 
en una primera fase, que més de 200 
masquefins i masquefines tinguin accés a 
Internet a preus realment avantatjosos. 
Masquefa Sense Fils ha estat reconegut 

amb el Premi Innova 2009 de la Diputació 
de Barcelona.
Pel que fa la formació, Masquef@ula ha 
organitzat 68 cursos que han permès a 
668 persones formar-se en TIC. A partir 
del setembre els masquefins i masquefines 
podran treure’s el nou certificat 
acTIC (l’acreditació de competències 
en Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació promoguda per la 

Generalitat) al mateix CTC, sense haver-
se de desplaçar a cap altra localitat.

Suport a les empreses
El CTC acull també el Servei 
d’assessorament a empreses i emprenedors 
per ajudar-los a crear el seu propi negoci, 
resoldre qüestions del dia a dia de l’activitat 
empresarial o buscar ajudes i subvencions. 
En total s’han assessorat 77 emprenedors 
i s’han fet 145 visites de prospecció i 
seguiment a les empreses i comerços per 
conèixer les seves necessitats i informar-
los dels diversos serveis que l’Ajuntament 
posa a la seva disposició.
D’altra banda, el CTC disposa d’un viver 
d’empreses (Masquef@ctiva), en el qual 
s’han allotjat durant aquest primer any 

El 8 de maig de 2009 
s’inaugurava el Centre 
Tecnològic Comunitari. En 
aquest primer any el CTC s’ha 
consolidat com un autèntic 
revulsiu econòmic i social, 
gràcies a les instal·lacions i 
serveis que posa a disposició 
de vilatans i vilatanes, 
emprenedors i empreses, 
i entitats. Les xifres avalen 
l’aposta i animen a continuar 
treballant

“En un any el CTC ha rebut 
38.886 visites entre tots els 
serveis; 6.645 usuaris han 

navegat a Masquef@ula, 668 
persones s’han format en 68 
cursos de TIC, 560 masquefins 
i masquefines han fet formació 
per trobar feina o millorar el 
lloc de treball, i 121 persones 
han trobat un lloc de treball 
després de passar pel Servei 

d’Ocupació”

UN 
ANY DE
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fins a sis firmes: aTotArreu.com SCP, AEIO 
Enginyers SL, Grup TDE Gamper Sport, 
Grup Formaexpert.com, Merlot 1998 SL 
i INIZIA Soluciones de negocio SL. En 
l’actualitat hi ha un despatx lliure per a 
emprenedors/es que vulguin iniciar una 
activitat.
Destaca també la I Jornada CTC, 
organitzada el 2 de desembre, en què 
reconeguts experts de l’àmbit econòmic 
van plantejar possibles sortides a la crisi i 
les noves oportunitats que aquesta genera 
a una vuitantena d’empreses assistents.

Dinamització comercial
Des de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament també s’ha contribuït a 
dinamitzar i promocionar el comerç local 

amb iniciatives com ara Les Botigues 
al Carrer (amb una mitjana de 20 
comerços participants i d’un miler de 
visitant en cada una de les tres edicions) 
o la posada en marxa del portal www.
jocomproamasquefa.com.

Formació i ocupació
Al marge dels cursos en TIC, el centre 
tecnològic ha estat també l’escenari 
de 40 cursos de formació adreçats 
especialment a persones en situació d’atur. 
560 masquefins i masquefines han rebut 
formació cada vegada més demandada per 
les empreses. Unes altres 200 persones 
han estat assessorades en qüestions 
relacionades amb la formació.
A més, a partir del setembre el CTC 

ampliarà l’oferta formativa, ja que, per 
primera vegada, oferirà cursos ocupacionals 
subvencionats pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu.
D’altra banda, el Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament ha fet fins a 388 entrevistes 
personalitzades a persones que buscaven 
feina, i el Club de la Feina ha rebut 2.741 
visites. 121 persones han acabat trobant 
un lloc de treball.
A partir d’aquest abril el CTC posa en 
marxa un Servei d’Integració Laboral (SIL) 
específic per a persones amb tot tipus de 
discapacitat física, psíquica i sensorial.

Pioner espai adaptat
Un dels grans atractius del Centre 
Tecnològic Comunitari és l’espai, pioner a 

Catalunya, amb material tecnològic adaptat 
a persones amb tot tipus de discapacitat 
física, psíquica i sensorial, que les permet 
navegar a Internet i alhora fer-ho al costat 
de la resta d’usuaris, afavorint així la seva 
integració. Hi han passat nombroses 
persones i diversos col·lectius d’arreu que 
treballen amb persones amb discapacitat.
La I Jornada CTC també va permetre 
a aquests col·lectius conèixer les eines 
accessibles del CTC i experimentar-hi.

Un autèntic referent
En aquest primer any en funcionament 
el centre masquefí s’ha convertit en un 
autèntic referent per a d’altres localitats 
de l’Anoia, d’arreu de Catalunya i fins i tot 
de l’estat amb projectes similars. Diverses 

institucions hi han vist un exemple a seguir 
i l’han visitat per a prendre’n bona nota.
A més, el centre ha signat convenis de 
col·laboració amb reconegudes entitats, 
com ara la Universitat Oberta de 
Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya (perquè els alumnes puguin usar 
les instal·lacions i el material), i amb el viver 
d’empreses Ignovatecnoespai, d’Igualada, 
per promoure conjuntament accions de 
suport a les empreses i de formació i 
ocupació.
Finalment, el CTC també ha llogat i cedit 
les seves instal·lacions a 461 empreses 
i entitats, i ha llogat i cedit material 
tecnològic a 120 empreses i entitats.

L’Ajuntament ja ha iniciat un servei 
temporal de connexió a Internet 
gratuïta (limitada només a navegació 
web) per totes les persones 
apuntades a la llista d’espera. No 
s’hauran d’abonar quotes mentre 
duri el servei temporal, i només 
caldrà abonar a l’instal·lador el 
cost de la instal·lació. L’usuari serà 
informat quan arribi el moment de 
passar de provisional a definitiu, 
i el procediment serà automàtic 
i transparent per a l’usuari; no 
caldrà que realitzi cap actuació 
sobre la seva instal·lació. Per a més 
informació i tràmits, podeu dirigir-
vos al CTC.

Masquefa Sense Fils 
engega un servei 
temporal per als 
usuaris en llista 

d’espera
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Les possibilitats educatives del temps de lleure són molt grans i 
per això les activitats que s’hi fan han de possibilitar l’educació 
integral de la persona. Malgrat això, falta consens social per 
determinar quins valors educatius es transmeten durant aquest 
temps, si aquests valors formen part dels idearis de les diferents 
entitats i si aquestes els posen a la pràctica de manera adient.
En aquest sentit, Masquefa compta amb un teixit associatiu 
ampli i divers, amb una seixantena d’entitats i associacions 
actives, que organitzen activitats molt diverses. 
És necessari trobar punts d’encontre que permetin treballar 
des de la corresponsabilitat i espais de comunicació que 
afavoreixin la bona entesa. Educar, avui, requereix propostes 
diverses i coordinades que responguin als nous reptes que 
planteja la societat. Demana una reflexió profunda i crítica 
sobre les funcions i les tasques que ha d’assumir cada agent 

educatiu: famílies, escola, entitats...
Només a partir de compartir uns mateixos objectius i valors 
de confiança i de diàleg arribarem a bon port.
Les entitats formen un teixit associatiu que des de la iniciativa 
de la ciutadania, dóna resposta a necessitats que moltes vegades 
les administracions no poden cobrir, i es fonamenten en valors 
com: la participació ciutadana, la corresponsabilitat, el diàleg, la 
convivència, el respecte, el sentiment de pertinença...
Les entitats tenen una responsabilitat que va més enllà de la 
simple activitat que realitzen, i que implica la transmissió de 
valors que són essencials per a la convivència i la cultura cívica 
i democràtica.
     
Més informació: Oficina tècnica (93 772 78 36 
– pevmasquefa@masquefa.net)

ACTUALITAT

PEV:  les entitats , agents educatius

En quina pista jugava els seus partits, en els seus orígens, el club Patí Masquefa?1. 

____________________________________________________________________________________

Quants equips té actualment l’Escola de Futbol Base?2. 

____________________________________________________________________________________

Quants bastoners calen per fer un ball de bastons?3. 

____________________________________________________________________________________

Com es diuen els Gegants de Masquefa?4. 

____________________________________________________________________________________

Com es diu el Drac dels Diables de Masquefa?5. 

____________________________________________________________________________________

Quina entitat va crear la 1ª Coral a Masquefa?6. 

____________________________________________________________________________________

Com es diuen els Gegants de la Beguda?7. 

____________________________________________________________________________________

Quin és l’animal que simbolitza l’Esplai Giravolt?8. 

____________________________________________________________________________________

Quina és l’entitat més antiga de Masquefa?9. 

____________________________________________________________________________________

Quin és l’òrgan on es troben representades les entitats de Masquefa?10. 

____________________________________________________________________________________

Aquest qüestionari el trobaràs a la web de l’Ajuntament, al destacat del PEV de Masquefa, o bé pots lliurar-lo a l’Àrea de 
Serveis Personals ( C/ Crehueta , 33 ) abans del 15 de maig. El guanyador rebrà un fantàstic “Kit PEV” i el seu nom sortirà 
publicat al proper número de la revista municipal.

NOM

....................................... 

COGNOMS:  
        
....................................... 

....................................... 

TELÈFON:

....................................... 
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L’Ajuntament de Masquefa organitza directament per segon 
any el Casal d’ Estiu, davant la necessitat de les famílies 
que els seus fills i filles participin d’una activitat que es 
complementi amb els horaris laborals un cop han començat 
les vacances escolars, i davant el cost elevat que aquestes 
han d’ afrontar per poder-hi accedir.
El Casal d’ Estiu s’adreça a nens i nenes que hagin cursat 
durant el curs 2009-2010 entre P3 d’ Educació Infantil i 6è 
curs d’ Educació Primària, nascuts entre el 1998 i el 2006, i 
es farà a les instal·lacions de l’escola Font del Roure. 
Igual que l’any passat l’Ajuntament bonifica els nens i nenes 
empadronats a Masquefa i La Beguda amb un descompte 
del 50% en el preu del Casal de matí, el que concentra més 
infants. A més el Consistori ha decidit congelar els preus i 
mantenir els mateixos que l’any passat en tots els serveis. 
El preu del Casal de matí és de 30,25 euros setmanals per als 
infants empadronats a Masquefa i La Beguda Alta, i de 60,50 
euros per als no empadronats. Organitzat per la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament, el Casal d’Estiu el durà a terme 
l’entitat Serveis d’Esplai, de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
El casal ofereix als nens i nenes la possibilitat de realitzar 
activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (l’escola, 
la vila,...) en una època de l’ any especial i plena de recursos. 
La iniciativa, doncs, és un temps per gaudir de l’ estiu, de les 
amistats, del joc i per fer nous aprenentatges en un entorn 
obert i en contacte amb la natura. Es tracta d’un espai on els 
nens i nenes es diverteixen i comparteixen experiències amb 
altres nens i nenes, mentre realitzen activitats enriquidores 
i adaptades a les diferents edats.

Dates i horaris
El Casal d’Estiu es durà a terme del 28 de juny al 30 de juliol. 
Els participants poden triar les dates que millor s’ajustin a 
les seves necessitats. El casal s’estructura per setmanes, que 
són indivisibles:
Setmana 1: del 28 de juny al 2 de juliol  

Setmana 2: del 5 al 9 de juliol

Setmana 3: del 12 al 16 de juliol

Setmana 4: del 19 al 21 de juliol

(Els dies 22 i 23 no hi haurà Casal per ser Festa Major)

Setmana 5: del 26 al 30 de juliol

L’ horari serà de dilluns a divendres de 9 a 13h. S’ establiran 
serveis complementaris que ampliaran aquest horari: 
acollida (de 8 a 9h),  menjador (de 13 a 15h) i casal de tarda 
(de 15 a 17h).

ACTUALITAT

CASAL D’ESTIU: JUGAR, COMPARTIR, APRENDRE
L’Ajuntament congela el preu de tots els serveis i, a més, 
torna a aplicar descomptes del 50% en el Casal de matí 
als nens i nenes empadronats a Masquefa i La Beguda

Les activitats del Casal d’ Estiu 
faciliten als nens i nenes el 
desenvolupament integral en el seu 
medi. Són activitats molt variades 
i accessibles a tot i totes els/les 
participants. Tenen un caràcter lúdic 
i educatiu. Les diverses propostes 

s’adapten a les característiques de les diferents edats. 
Hi ha previstes activitats com ara jocs de grup, tallers, 
activitats esportives, sortides i excursions, piscina, 
festes...
Mitjançant aquestes activitats, les experiències que 
aquestes aporten, i el fil conductor que enllaça tot el 
casal, els nens i nenes coneixen valors com ara l’amistat, 
el treball en equip, l’empatia, el respecte, la igualtat, la 
solidaritat, la interculturalitat i la fraternitat. 

LES ACTIVITATS

El període d’ inscripció és del 10 al 21 de maig al CTC 
(Avinguda Catalunya,  58-62). Les inscripcions es podran 
fer els dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13h, i totes 
les tardes, de 17 a 20h. 
La informació més concreta i la data de la reunió 
informativa amb les famílies es facilitarà mitjançant un 
díptic informatiu que es repartirà a les escoles, a l’ Àrea 
de Serveis Personals (C/Crehueta, 33) i que també 
trobareu al web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat).

INSCRIPCIONS

Les persones interessades a formar part de l’equip de 
monitors i monitores del Casal d’Estiu 2010 podeu 
enviar el currículum vitae a rrhh@esplai.org fins 
al dia 7 de maig, indicant-hi “Casal Masquefa”. L’entitat 
Serveis d’Esplai com a gestora del casal, s’encarrega de la 
selecció de l’equip de monitors i monitores.

ATENCIÓ MONITORS I 
MONITORES!!
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NOTÍCIES

Batxillerat: • del 10 al 21 de maig. Si la sol·licitud es fa per 
Internet el termini es tanca a les 24h del dia 20.

Formació professional de grau mitjà:•  del 10 al 21 
de maig. Si la sol·licitud es fa per Internet el termini es tanca 
a les 24h del dia 20.

Formació professional de grau superior:•  del 25 
de maig al 4 de juny. Per a sol·licituds mitjançant Internet el 
període es tanca a les 24 hores del 3 de juny.

Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny:•  del 10 
al 21 de maig. Si la sol·licitud es fa per Internet el termini es 
tanca a les 24h del dia 20.

Ensenyaments de música:•  pel que fa als ensenyaments 
professionals, les preinscripcions s’han de fer fins al 30 
d’abril. En el cas dels estudis superiors, cada centre publica 
les seves dates.

Ensenyaments superiors de disseny, • 
ensenyaments superiors de conservació i 
restauració de béns culturals i ensenyaments 
superiors d’art dramàtic: cada centre ja ha publicat 
les dates.

Ensenyaments esportius:•  abans del 25 de maig els 
centres han de fer públic el calendari del primer període.

Ensenyaments d’idiomes:•  per al primer període, 
les inscripcions són del 30 d’agost al 3 de setembre (si 
es fan per Internet) i els dies 2 i 3 de setembre si es fan 
presencialment.

Educació per a persones adultes:•  del 16 al 23 de 
juny per a l’alumnat nou. Si la sol·licitud es fa via Internet 
el termini s’acaba a les 24 hores del dia 22 de juny. Per a 
sol·licituds de continuïtat (alumnat propi) les inscripcions 
són del 7 a l’11 de juny.

L’Ajuntament estrena un web per dinamitzar el comerç

L’Ajuntament continua redoblant esforços per dinamitzar 
el comerç de Masquefa i fer més atractiva la seva oferta 
comercial davant l’actual situació econòmica. A més de 
l’organització d’iniciatives com Les Botigues al Carrer, de 
cursos, tallers i xerrades adreçats als comerciants, l’habilitació 
d’aparcaments en zones comercials o la instal·lació de la zona 
blava, el Consistori, amb el suport de l’Àrea de Comerç de la 
Diputació de Barcelona, ha posat ara en marxa el portal web 
wwww.jocomproamasquefa.com. 
Al portal s’hi pot trobar un llistat actualitzat dels comerços i 
un plànol de situació, informació sobre les fires i mercats, un 
apartat dedicat a l’associació de botiguers i enllaços d’interès 
per a venedors i consumidors. També dedica una secció a 
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i una altra a 
l’actualitat relacionada amb l’activitat comercial amb notícies 
que s’actualitzaran periòdicament.

Del 3 al 14 de maig, preinscripcions a les llars d’infants
Del 3 al 14 de maig s’han de fer les preinscripcions al primer 
cicle d’Educació Infantil (nens i nenes de 0 a 3 anys). A l’Escola 
Bresssol Municipal La Baldufa de Masquefa (C/ Rogelio Rojo, 
30 – 93 772 50 11) les preinscripcions es faran de dilluns a 
divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. A la Llar d’Infants 
Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda Alta (C/ 
Major, s/n – 93 772 50 24) les inscripcions es faran els dilluns 

i divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, i dimarts, dimecres i 
dijous de 3 a 2/4 de 5 de la tarda. A més, per donar a conèixer 
als pares i mares les instal·lacions i serveis els dos centres 
organitzaran el divendres 30 d’abril una jornada de portes 
obertes de 5 a 2/4 de 8 de la tarda. Per a més informació 
podeu consultar: www.gencat.cat/preinscripcio/ca/educacio-
infantil-0-3-anys-html.

Preinscripcions als ensenyaments postobligatoris

Dimecres 5 de maig: Introducció als aliments sòlids
Dimecres 12 de maig: Informació dels serveis i ajuts a la petita infància
Dimecres 19 de maig: Taller “Fem joguines per als nostres infants”
Dimecres 26 de maig: Taller “Jocs de relació, jocs d’exploració”

Programació de 
l’Espai Familiar
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L’Ajuntament de Masquefa va retre el 
16 d’abril un càlid i emotiu homenatge 
a Daniel Mas, actualment responsable de 
manteniment i jardineria a les llars d’infants, 
pels seus 25 anys treballant al Consistori. 
Mas, el ‘manetes de les escoles’, com ell 
mateix es defineix, va estar acompanyat 
en l’acte per la seva família i companys de 
feina, així com també per representants 
polítics.
L’alcalde, Xavier Boquete, va definir Mas 
“com un home del poble i per al poble” i 
va agrair-li sincerament la seva “dedicació 
i constància” a la feina i als masquefins 
i masquefines. També va destacar que 
“no tothom pot dir que porta 25 anys 

treballant en un mateix lloc” i va recordar 
algunes de les diverses funcions que ha fet 
a l’Ajuntament.
Per la seva banda, Daniel Mas, que 
anteriorment havia treballat a la Brigada 
Municipal, va fer públics els seus agraïments 
a la seva mare, “per haver-me parit”, a la 
seva dona i fills, “per aguantar-me tot 
aquest temps”, i als seus companys i 
companyes de feina i tot l’equip d’Educació 
de l’Ajuntament, “perquè saben valorar i 
apreciar les persones cada dia”. També va 
tenir un record “per als qui ja no hi són: 
el ‘Vale’, el Jaume, i el Jose”.
Daniel Mas va rebre de mans de 
l’alcalde una placa commemorativa i una 

gratificació econòmica per aquests 25 
anys a l’Ajuntament. El Consistori també 
va lliurar un ram de flors a la seva mare i 
la seva dona.

NOTÍCIES

Les festes de Masquefa ja tenen cartell
El concurs del Consell Municipal de Participació i Convivència 
resulta un èxit de participació, amb 20 treballs presentats

Les principals festes populars de la vila ja 
tenen una imatge que les anunciï gràcies al 
concurs de cartells convocat pel Consell 
Municipal de Participació i Convivència a 
Masquefa. El concurs va ser tot un èxit 
de participació, ja que s’hi van presentar 
un total de 20 propostes entre les tres 
categories (Festa Major Petita de Sant 
Isidre, Festa Major de Santa Magdalena i 
Festa del Raïm).
L’originalitat dels cartells presentats va 
fer molt difícil la deliberació del jurat. 
Finalment el jurat va escollir com a 
cartell guanyador de la Festa Petita l’obra 
presentada per Àlex Moreno (veí de Can 
Parellada de Masquefa), mentre que per 
la Festa Major el cartell guanyador és el 
de Raül Aguado (d’Esparreguera) i per a 
la Festa del Raïm el de Sergio Ortíz (de 
Molins de Rei)

Els tres guanyadors estudien disseny 
i comparteixen classe a l’escola 
Esteve Terrades de Cornellà. Àlex 
Moreno va assabentar-se de la 
iniciativa mitjançant la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) 
i va comentar-ho als seus companys 
d’estudi. L’Àlex, el Raül i el Sergio 
expliquen que sabien que era difícil 
guanyar el concurs i per això es mostren 
molt satisfets d’haver-ho aconseguit. Tots 
tres van presentar treballs fets amb un 
programa d’ordinador de dibuix vectorial. 
L’Àlex defineix el cartell de la Festa 
Major Petita de Sant Isidre com una 
obra “elegant”. La imatge, minimalista i 
amb predomini del blanc, s’inspira en la 
tradicional vestimenta dels bastoners. 
Aquest jove de Can Parellada ha presentat 
també propostes a d’altres concursos 

Emotiu homenatge a Daniel Mas pels seus 25 anys a l’Ajuntament

i va ser el guanyador del cartell de la 
Biblioteca de Cornellà.
En Raül havia visitat un restaurant de 
Masquefa en diverses ocasions i una 
nit va quedar meravellat pel campanar 
de l’església. Això explica que aquest 
emblemàtic element inspiri el seu cartell 
de la Festa Major de Santa Magdalena, 
acompanyat d’uns focs d’artifici. En el cas 
d’en Raül tampoc no és la primera vegada 
que guanya un concurs de disseny: també 
va ser l’elegit en el concurs de cartells de 
la Festa Major de Martorell.
En Sergio es va informar a consciència 
de la Festa del Raïm abans de fer la seva 
proposta. Li va atraure especialment la 
trepitjada popular que es fa a la Plaça 
de l’Estació. Precisament l’element 
protagonista del seu cartell és un  peu 
trepitjant raïm. També té experiència a 
l’hora de guanyar concursos, ja que va 
guanyar un concurs de l'Ajuntament 
de Cornellà per a promocionar l’escola 
pública. 
Tant els tres cartells guanyadors com la 
resta d’obres presentades al concurs es 
van poder veure en una exposició a la 
Sala l’Aglà de l’Alzinar Societat Recreativa 
i Cultural. En la inauguració, l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete, va destacar la 
gran participació al concurs. “Masquefa 
–va dir- té dos grans actius: d’una banda, 
les vistes a Montserrat, i de l’altra, el 
potencial humà i la implicació dels vilatans 
i vilatanes en els projectes de la vila”. 
La presidenta del Consell Municipal de 
Participació i Convivència, Elena Fàbregas, 
va agrair el treball de totes les persones 
que van fer una comissió de treball per 
tirar endavant el concurs.
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ACTUALITAT

Divendres, 14 de maig
18h – Biblioteca
CONTACONTES “LLETRAFERIT” a càrrec de 
SANDRA ROSSI

19.30h – Parròquia de Sant Pere
REPIC DE CAMPANES – INICI DE FESTA

21.00h – Camp de Futbol Municipal
PARTIT DE LLIGA D’HIVERN DE FUTBOL SALA
Organitza: F.S. Espardenya Masquefa

21.30h – Plaça de l’Estació
SOPAR DE FAVES i lliurament de les “FAVES 
D’ARGENT 2010”
A càrrec de L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

23.00h – Plaça de l’Estació
MÚSICA TRADICIONAL CATALANA a càrrec de la 

SOCIETAT LA POLAR

Dissabte, 15 de maig
11.00h - Parròquia de Sant Pere
SOLEMNE EUCARISTIA EN HONOR A SANT 
ISIDRE
La Coraleta acompanyarà els cants. Ofrena floral 
a Sant Isidre a càrrec de la Colla de Geganters i 
Grallers.

12.00h – Instal.lacions del Camp de Tir de 
Masquefa
CAMPIONAT DE TIR AL PLAT
Organitza: Club de Tir Masquefa

17.00 h – Recinte Rogelio Rojo
POSEM PEUS A LA CUCA DE L’ISIDRE
Taller pels nens i nens. A càrrec de la Colla de 
Geganters i Grallers de Masquefa

18.30 h – Dalt del C/ Serralet
CERCAVILA DE LA COLLA DE BALL DE BASTONS 
FINS LA ROGELIO ROJO
A càrrec de la Colla de Ball de Bastons de Masquefa

19.00h – Recinte Rogelio Rojo
FEM BALLAR LA CUCA DE L’ISIDRE, BALL DE 
BASTONS I CERCAVILA FINS LA PLAÇA DE 
L’ESTACIÓ
A càrrec de la Colla de Geganters i Grallers de 
Masquefa i la Colla de Ball de Bastons de Masquefa

21.30h – Recinte Rogelio Rojo
SOPAR POPULAR AMB BOTIFARRADA

22.00h – Sortida del Recinte Rogelio Rojo
GRAN CORREFOC DE SANT ISIDRE
A càrrec de la colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes

SANT ISIDRE,
LA FESTA MAJOR PETITA
VOL TORNAR A FER-LA GROSSA
No hi ha excusa. El divendres 14 de 
maig, el dissabte 15 i el diumenge 16, els 
vilatans i vilatanes tindran molts i bons 
motius per fer festa grossa. L’Ajuntament, 
amb la col·laboració de les entitats, ha 
organitzat una atapeïda agenda amb motiu 
de la Festa Major Petita. Davant l’actual 
situació econòmica, els organitzadors s’han 
esforçat a estrènyer-se el cinturó i fer bullir 
la imaginació per preparar una festa de 
qualitat.
Una de les novetats és que la festa estrena 
cartell. Es tracta de l’obra guanyadora (en 
l’apartat dedicat a Sant Isidre) del Concurs 
de cartells de les festes locals promogut 
pel Consell Municipal de Participació i 
Convivència. El cartell és obra d’Àlex 

Moreno.
A més, s’estrenarà un nou element del 
bestiari: la cuca de Sant Isidre. Es tracta 
d’una iniciativa de la Colla de Geganters 
i Grallers de Masquefa. Els infants podran 
col·laborar en la seva construcció en un 
taller.
La programació inclou també actes ‘de 
tota la vida’. És el cas, per exemple, de la 
tradicional missa en honor al patró Sant 
Isidre, el vistós i sorollós correfoc nocturn, 
la ballada de sardanes o el ball de la festa 
major, en el què no tornarà a faltar el 
popular ball de la garlanda.

Elecció de les Faves d’Argent
Entre els clàssics de la celebració, destaca, 

un any més, el Sopar de Faves, que ens 
permetrà tornar a llepar-nos els dits a 
la Plaça de l’Estació, i el lliurament de les 
Faves d’Argent, els guardons amb què es 
reconeix l’esforç de les dues persones que 
han dedicat voluntàriament temps i esforç a 
millorar la qualitat cultural, social, esportiva 
i associativa de Masquefa.
Per tercer any consecutiu, els guanyadors 
es decidiran per elecció popular. Els 
masquefins i masquefines tenen fins al dia 
7 de maig, a les 3 de la tarda, per presentar 
les seves candidatures. Per fer-ho, cal omplir 
una butlleta que es pot trobar a l’Àrea de 
Serveis Personals de l’Ajuntament (C/
Crehueta, 33, de 9h a 14h) i a la Biblioteca 
Municipal (C/ Crehueta, 16-18, de 18h a 

PROGRAMA D’ACTES
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23.00h – Sala Polivalent Recinte Rogelio 
Rojo
BALL amb l’ORQUESTRA GIRASOL i el tradicional 
BALL DE LA GARLANDA

01.00h– Sala Polivalent Recinte Rogelio 
Rojo
MÚSICA DE VERSIONS amb l’ORQUESTRA 
GIRASOL i DISCO MÒBIL

Diumenge, 16 de maig
Durant tot el matí a les instal·lacions de 
la petanca

CAMPIONAT DE PETANCA
Organitzat pel Club Petanca 

Masquefa

12.00h – Pels carrers 
de la vila

BANDA DE MÚSICS I CORNETES DE CAN 
PARELLADA

17.30h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL amb Cia. SAPASTRE

18.30h – Plaça de l’Estació
XOCOLATADA POPULAR

19.00h – Plaça de l’Estació
SARDANES amb la COBLA CIUTAT DE MANRESA

El bon temps truca a la porta. I, com no podia ser d’altra manera, arriba de la mà de la Festa Major 
Petita de Sant Isidre, la festa que els masquefins i masquefines celebrem en honor al patró de la nostra 
vila.  Aquest any la celebració presenta dues novetats. I és que estrena cartell i també un nou element 
del bestiari: una cuca. Tampoc no s’oblida d’aquelles activitats que fa temps que ens fan gaudir i que 
s’han convertit en autèntics clàssics d’aquestes dates. Tot plegat configura una programació de qualitat 
que vol engrescar tothom, grans i petits, a sortir al carrer per viure tres intensos dies de festa

20h).
Poden proposar candidats tots els vilatans 
i vilatanes majors de 16 anys. Cada 
participant pot proposar dos candidats. 

També poden votar 
les entitats i 

associacions. 

L’Ajuntament examinarà les propostes i 
escollirà aquelles dues que hagin estat més 
votades. En cas d’empat es farà un sorteig.
Poden optar als premis de les Faves 
d’Argent tots els masquefins i masquefines 
majors de 18 anys, que no hagin rebut 
mai el guardó, i que hagin aportat, ja sigui 
a títol personal o mitjançant una entitat 
o associació, el seu treball i empenta de 
forma altruista, voluntària i desinteressada 
per a millorar les relacions socials, culturals, 
esportives i col·lectives de Masquefa. 
(Podeu consultar les bases íntegres a 
www.masquefa.cat). 

Petits, joves i grans
L’agenda de la Festa Major Petita preveu 

també activitats per a totes les edats. Així, 
per exemple, els infants podran gaudir 
d’una sessió de contacontes, un espectacle 
d’animació o una xocolatada popular, 
entre altres, mentre que per als joves 
s’ha preparat un concert de versions que 
allargarà la gresca fins a la matinada. 
Els esports tampoc no faltaran a la cita de 
Sant Isidre, amb esdeveniments com ara el 
partit de futbol sala de la Lliga d’Hivern, el 
campionat de tir al plat, i el de petanca.

*Els tiquets del sopar de faves i de 
la botifarrada costen 5 euros i es 

poden comprar del 3 al 14 de maig, al 
Bar Casal l’Alzinar, a les oficines de 

l’Alzinar i als establiments L’Estanc, 7 
dies i Llibreria Moral. 

Que tingueu una 

bona Festa Major 
Petita!
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NOTÍCIES

L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats per commemorar el 
Dia Internacional del Medi Ambient, que se celebrarà el dissabte 
5 de juny.  Una de les propostes serà l’original Mercat de les 4R. 
Amb el lema “A Masquefa reciclem, reutilitzem, recuperem i 
reduïm residus”, la iniciativa consistirà en un mercat de segona 
mà i d’intercanvi que s’ubicarà a la Plaça Josep Maria Vila ( Plaça de 
l’Estació ). Des de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia es podran 
intercanviar i/o comprar-vendre, a preus econòmics, productes ja 
utilitzats. A més, les persones que vulguin vendre articles fets amb 
material reciclat, i al mateix temps ensenyar com ho fan, podran 
muntar tallers al mercat.
El mercat de les 4R vol promoure la reutilització d’objectes i aparells 
perquè no esdevinguin residus abans d’haver esgotat la seva vida 
útil i, així, reduir també la generació de deixalles. L’objectiu és que 
tots prenguem consciència del valor dels objectes que ja no usem. 
Donar una segona vida als objectes usats que tenim a casa, i no 
llençar-los a les escombraries, afavoreix la reutilització, el reciclatge 
i la reducció de residus.
L’aplicació de les 4R és una opció:

Ecològica: minimitza l’impacte que els residus generen sobre el • 
medi ambient.
Educativa:•  mostra un ampli ventall de possibilitats que tenim a 
l’abat per contribuir a millorar el medi ambient.
Sostenible:•  aplicant el concepte de les 4R disminuïm el consum 
de matèries primeres i contribuïm a desaccelerar l’explotació 
dels recursos naturals.
Responsable: les 4R representen una actitud conscient i • 
implicada amb el món.

Com es recupera un vehicle vell?
El 5 de juny els vilatans i vilatanes també podran veure com es recupera 
un vehicle un cop és ja massa vell. De 10.30h a 11.30h l’empresa 

El diumenge 6 de juny, Dia Internacional de l’Esport, Masquefa 
celebrarà la tercera edició de la Cursa Popular. Les inscripcions 
s’han de fer del 24 de maig al 4 de juny a l’Àrea de Serveis 
Personals (C/Crehueta, 33). L’horari és de dilluns a divendres, de 
10 del matí a 2 del migdia. El preu és de 1 euros. Els infants fins a 6 
anys no paguen. Per a més informació: 93 772 78 36 (Esports).

El 6 de juny, tercera Cursa 
Popular de Masquefa

Masquefa s’adherirà el 17 de maig al Dia Mundial d’Internet. 
Així al jardí del Centre Tecnològic Comunitari s’hi habilitarà 
una carpa amb ordinadors que tindran connexió gratuïta a 
Internet mitjançant el sistema Masquefa Sense Fils. També es 
proporcionarà informació d’aquest servei. A més, Masquef@ula 
habilitarà un bloc a Internet i tots els usuaris i usuàries que hi 
deixin comentaris tindran connexió gratis.

Masquefa s’adhereix al Dia 
Mundial d’Internet

Pel Dia del Medi Ambient, 
Mercat de les 4R

A Masquefa reciclem, reutilitzem, 
recuperem i reduïm residus

Tant les persones interessades a instal·lar una parada al 
Mercat 4R, com les que vulguin assistir a la visita a Ferros 
Saiz o a la sortida ‘Coneix el teu entorn’ hauran d’omplir 
els fulls d’inscripció que trobaran a la web de l’Ajuntament 
(www.masquefa.cat) i a l’Àrea de Serveis Personals (C/
Crehueta, 33). Les inscripcions es faran del 3 al 21 de maig. 
Les entrades per al CRARC es lliuraran durant la visita a 
Ferros Saiz i a l’estand de l’Ajuntament al Mercat 4R. 

Inscripcions

Ferros Sáiz (polígon La Pedrosa, nau 8) organitzarà la projecció d’un 
àudiovisual, tallers i un recorregut per les instal·lacions, dotades de 
tecnologia d’última generació, per donar a conèixer el procés de 
recuperació d’un cotxe vell i la seva transcendència mediambiental.

Visita al CRARC i excursió
També pel Dia del Medi Ambient es podrà visitar gratuïtament el 
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils, de les 11 del matí a la 
1 del migdia, i la sortida ‘Coneix el teu entorn’, a partir de les 5 de 
la tarda.
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NOTÍCIES

La Beguda celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de maig la tradicional 
Festa del Roser. Per al dissabte dia 8 hi ha previst un sopar popular 
(amb ‘ensaladilla’ i vedella amb bolets), a partir de 2/4 de 10 de la nit 
a l’Envelat. En acabar hi haurà ball amb el Trio de Gala. L’agenda del 
diumenge dia 9 inclou una missa amb la tradicional garlanda, a partir de 
les 10 del matí, i a la tarda una sortida al Teatre Nacional de Catalunya 
per anar a veure l’obra “Nit de Reis”. La Festa del Roser l’organitza 
la Societat Recreativa Unió Begudenca, amb la col·laboració del 
Patronat de l’Església de la Immaculada Concepció. 

Els ajuts al pagament del lloguer (Lloguer Just) són uns Ajuts de 
la Generalitat adreçats a aquelles persones que, sent titulars 
d’un contracte de lloguer, compleixen els requisits següents:

Persones físiques residents a Catalunya• 
Que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge • 
que sigui la seva residència habitual i permanent
Públic amb uns ingressos de la unitat de convivència no • 
superiors a 2,35 vegades l’IRSC a qui el cost de l’habitatge 
pot situar en risc d’exclusió social residencial

El criteris de preferència per a l’obtenció de l’ajut són els 
següents:

Persones amb discapacitat• 
Persones més grans de 65 anys• 
Dones víctimes de violència de gènere• 

Famílies monoparentals• 
Criteris de valoració, que es fixen a la convocatòria• 

Com a novetats del 2010, els ajuts es converteixen en 
prestacions permanents i el pagament del lloguer s’ha de fer 
mitjançant una entitat bancària (domiciliació o transferència 
periòdica).
Els nous sol·licitants amb contractes de lloguer signats el 2009 
o abans tenen fins al 17 de maig per demanar les ajudes. Les 
persones amb ajudes atorgades el 2009 tenen fins al 30 de 
juny, i els nou sol·licitants amb contractes signats aquest any 
2010 fins al 31 d’octubre.
A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/Chehueta, 
33 - 93 772 78 36) us lliuraran els impresos perquè pogueu 
fer les sol·licituds.

Ajuts al pagament del lloguer

Participada Setmana Santa
La celebració de la Setmana Santa va tornar a destacar per l’elevada 
participació. Nombrosos vilatans i vilatanes van ser el Divendres Sant 
a l’ofici de missa. També van omplir els carrers per seguir l’emotiva 
processó de la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de 
los Dolores, acompanyada de la Banda de Músics de Can Parellada. 
Una masquefina va sumar-se a la cantada de ‘saetas’, tant als carrers 
com a l’església. Un altre dels actes més participats va ser, Diumenge 
de Pasqua, la cantada de caramelles al carrer i a l’església de Sant Pere, 
a càrrec de la Coral l’Alzinar. Els cantaires van tornar a actuar sota 
la direcció del Mestre Mata. Aquest any van estar acompanyats de la 
Colla Petita dels bastoners. La celebració de Setmana Santa va cloure 
Dilluns de Pasqua amb l’Aplec al Cementiri Vell, amb missa, sardanes 
amb la Cobla Mediterrània i una barbacoa. 

Sant Jordi: llibre, roses i sardanes
Sant Jordi va tornar a omplir el 23 d’abril els carrers de la vila 
de parades de llibre i roses. Establiments i entitats van muntar 
parades al carrer Major, al jardí del CTC i a l’avinguda Catalunya. 
S’hi van poder comprar roses i també novetats editorials i llibres 
de segona mà. Els balcons de Masquefa van engalanar-se també 
amb la senyera catalana. A més l’Alzinar Societat Recreativa i 
Cultural va organitzar, el diumenge 25 d’abril, una ballada de 
sardanes amb la Cobla Rambles.

Artesans d’arreu de Catalunya van ser el diumenge 25 d’abril 
a la Fira de l’Artesania de Can Parellada, que, organitzada per 
l’Associació de Propietaris, arribava aquest any a l’onzena edició. 
Els nombrosos visitants van poder comprar en les parades de 
roba, polseres, formatges, coques, pa i articles fets amb vímet, 
argila o ferro. Aquests materials van ser també els protagonistes 
dels diversos tallers que, durant tot el dia, van ensenyar els 
infants a fer les seves pròpies manualitats. A més, es va fer un 
dinar popular.

Els artesans fan fira a Can 
Parellada

La Beguda ja té a punt la 
Festa del Roser
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La sort no va acompanyar el Futbol Sala Espardenya en la final a 
quatre del campionat de Lliga disputada a Ripoll. Els masquefins, que 
s’havien plantat a la gran final després de derrotar en semifinals el 
Ripoll (2 a 3), van tenir el títol a les mans. A manca de molts pocs 
minuts dominaven per 2 gols a 0 però La Garriga va donar-li la volta 
en el tram final i es va proclamar novament campió de la Divisió 
d’Honor de la Lliga de Futsal.
La primera part va ser una continuada mostra de qualitat i intensitat 
de tots dos equips. La forta pressió de l’Espardenya al principi va fer 
que La Garriga no estigués còmode. Fruit d’això, Rafa va aprofitar 
una passada de Jordi Torra per establir l’únic gol d’aquest primer 
temps, al minut 5. Amb el marcador en contra la Garriga es va 
posar les piles i en dues bones accions va poder empatar, però el 
porter Edu Prat ho va evitar. Ja a l’equador del primer període, la 
Garriga va perdre la seva gran ocasió en fallar un penal aturat per 
Edu Prat, qui va completar una gran primera meitat. El Masquefa va 
continuar jugant a la contra i pressionant; el joc es va anar endurint  
i els nervis es van apoderar dels dos equips. La primera part va 

acabar amb dues clares ocasions, una per a cada equip, amb dues 
rematades al pal.
 El guió al començament de la segona part va ser el mateix, i amb 
el mateix resultat: un gol de l’Espardenya només començar, obra de 
Francis, qui culminava una bona jugada col·lectiva. El Masquefa va 
centrar-se a recuperar la pilota per sortir a la contra. La Garriga, per 
la seva part, va pressionar sobre la porteria d’Edu Prat cada cop amb 
més perill, i va acabar demostrant per què és l’actual campió quan 
en només dos minuts Fernández va marcar dos gols consecutius. 
Quedaven 5 minuts per acabar el partit però La Garriga només en 
va necessitar dos per anotar el definitiu 3-2 mitjançant Edu Velilla. 
La derrota impedeix a l’Espardenya tornar a jugar el Campionat 
Europeu de clubs i repetir l’experiència del 2009 a Bulgària. De 
tota manera, encara opta a la Recopa Europea (que enfronta els 
guanyadors de Copa) si es proclama campió de la Copa Catalunya. 
Sigui com sigui, el club de Masquefa haurà tornat a completar una 
brillant temporada, en què ha optat als títols amb una plantilla 
integrada majoritàriament per jugadors de casa i amb un pressupost 
modest, que no ha estat obstacle per plantar cara a potents rivals. 

El Club Excursionista Anoia ha rebut nombroses felicitacions dels 
corredors que van participar el 28 de març a la Duatló Vila de 
Masquefa, organitzada pel club masquefí per tercer any amb el suport 
de l’Ajuntament. Tot i que aquell dia es van disputar un parell de 
curses importants en l’àmbit oficial català, la participació a la prova de 
Masquefa va tornar a ser massiva, amb 109 inscrits. La duatló va batre 
alguns rècords. D’una banda, el de categoria femenina, amb 14 atletes 
inscrites. I, d’altra banda, el de comptar amb 26 atletes locals. Aquest 
any es va premiar el primer corredor i la primera corredora locals.
En categoria masculina el vencedor va ser Pere Arco Pinilla, mentre 
que en la femenina es va imposar Gemma Salmeron Alcera. El primer 
corredor local va ser Juanjo Dávila Jiménez (2n de la general), i la 
primera corredora Raquel Pérez Moro (8a de la general).
El CEA vol agrair a la Comissió Organitzadora el temps dedicat 
perquè la cursa fos un èxit, així com també als voluntaris, entitats, 
ens col·laboradors, establiments i empreses. Agraeix especialment 
l’interès i la implicació de la Policia Local, així com l’actitud dels 
corredors, que va facilitar al màxim a l’organització la seva tasca. El 

CEA tanca aquesta tercera duatló amb un balanç molt positiu, on 
la satisfacció obtinguda fa que es comenci a pensar en la propera 
edició. 

NOTÍCIES

La tercera Duatló, un nou èxit de participació i organització
La prova masquefina, amb un total de 109 inscrits, va batre els rècords de 
participació en la categoria femenina i en l’apartat de corredors locals

El FS Espardenya es queda a les portes del títol de Lliga
Els masquefins, que encara opten a disputar la Recopa europea, signen una altra 
temporada brillant amb un equip fet a casa i que té un pressupost modest
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NOTÍCIES

37 pilots donen gas en el Campionat Ral·li 
Slot Català disputat a la Zona Lliure

Fins a 37 pilots en doble categoria (amb un parc tancat de 74 
cotxes) van participar el 9 i 10 d’abril en la quarta prova puntuable 
per al Campionat Ral·li Slot Català, que es va disputar a la Zona 
Lliure del Recinte Rogelio Rojo de Masquefa. 
El guanyador de la prova, organitzada per l’entitat Masquefa Slot, 
va ser Xavi Margarit, de Sant Esteve Sesrovires, amb un temps 
total de 430,58 segons, amb un Subaru Impreza WRC. A tres 
segons va quedar el seu company d’equip Enrique Morón, també 
amb un Subaru Impreza WRC, amb un temps total de 433,43 
segons. El tercer millor pilot va ser Ivan Margarit, també amb 
Subaru Impreza WRC, amb 438,44 segons.
En escala 1/32 la victòria va ser per a Calor Giménez, amb un 
Ferrari 360, ocupant la cinquena plaça de la general del ral·li, 
amb un temps de 441,67 segons. El segon lloc va ser per a Eloi 
Benedicto, de Santa Margarida i els Monjos, que va quedar 16è de 
la general, amb 467,74 segons i també amb un Ferrari 360. El podi 
el va completar José Ponce, de TurboSlot, també amb Ferrari 360, 
amb 473,00 segons.
Pel que fa als corredors locals, Joan Castellví aconseguia la sisena 
millor posició del cap de setmana, i quedava 4t de WRC, amb un 
Subaru Impreza.  David Moreno, amb la mateixa muntura, era el 
segon millor pilot masquefí i tancava el Top 10. I Ramon Jou, amb 
un Ford Focus WRC, feia el tercer millor temps local, finalitzant 
en la 15a posició de la general, amb un temps de 465,35 segons.
Destaca també la tercera posició de Joan Castellví en Grup N, 
amb un Citroen C-4 , 31è de la general, així com la victòria en 
la categoria N-2 de Xavi Gavilan, amb un Porsche 911, 49è de 
la general. A més, Marina Tella va assolir la tercera posició en la 
mateixa categoria, també amb un Porsche 911, i va situar-se 69a 
de la classificació. Finalment, Laura Tella va ser tercera en categoria 
infantil, amb un Peugeot 307.

La Festa de la Moto arribarà 
el 29 de maig a la setena edició

Els amants de les motos d’arreu de Catalunya tornen a tenir una 
cita indefugible a Masquefa el dissabte 29 de maig. Organitzada 
per l’Associació Motorista 4133, amb el suport de l’Ajuntament, 
la setena Festa de la Moto, un autèntic clàssic del calendari 
motard, espera rebre la visita de més de 3.000 persones.
La trobada tindrà lloc a l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo, on se 

succeiran les activitats de les 10 del matí i fins a les 6 de la 
tarda. Entre altres, hi ha previstos diversos concerts, streptease, 
un ‘show bike’ (exposició de motos de tots els estils, com ara 

clàssiques, sidecars, triker’s, streetfighter o custom), una ruta 
barítima i balls ‘country’. També s’instal·laran al Recinte Rogelio 
Rojo estands de roba motorista, de tatoos i de pírcings, entre 
d’altres.  Una de les activitats més esperades de la Festa de 
la Moto és l’espectacular passejada que els motards faran pels 
carrers de la vila a primera hora del matí.
L’entrada a la Festa de la Moto és gratuïta. Per a més informació: 
Siscu (661 76 92 19).

La Pedrosa tornarà a vibrar amb el 
Campionat de Catalunya d’Autocròs

Els afeccionats al motor de Masquefa podran tornar a gaudir 
del millor autocròs el diumenge 2 de maig. Per a aquesta data 
l’entitat masquefina Gas a Fons ha tornat a organitzar al circuit de 
La Pedrosa una prova puntuable per al Campionat de Catalunya 
d’Autocròs, a la qual s’espera els millors pilots de l’especialitat. 
L’esdeveniment s’iniciarà a les 8 del matí amb les verificacions 
tècniques i administratives, mentre que la cursa començarà a 2/4 
d’11. 
Aquest és el tercer any consecutiu que el circuit de Masquefa acull 
una prova del campionat català després d’un parèntesi de fins a 27 
anys sense poder gaudir d’aquest espectacle. L’organització de les 
dues proves anteriors ja li va valer a Gas a Fons el reconeixement de 
la Federació Catalana d’Automobilisme, que li va atorgar el Premi al 
millor organitzador del Campionat de Catalunya d’Autocròs.



L’activitat no 
s’atura a la 
Zona Lliure

Durant el mes d’abril a la Zona Lliure s’han realitzat diverses 
activitats, entre les que destaquem:

El taller de pastissos:
Els i les joves van poder experimentar amb els diferents 
ingredients del pa de pessic.  Els i les joves de la Zona Lliure, 
ajudats pels educadors de l’espai, van cuinar pans de pessic, de 
iogurt i xocolata. Un cop enllestits els pastissos els van repartir 
entre els i les assistents al taller.

El taller de xapes: 

El dia 10 d’abril les i els joves de la Zona Lliure varen poder 
dissenyar i crear les seves pròpies xapes. El tema era lliure i la 
imaginació també, estimulant la creativitat dels participants. Es 
van poder veure xapes molt diverses.

Hip Hop & Sant Jordi:
El 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, es va fer l’activitat “Hip Hop 
& Sant Jordi”. Aquesta activitat va consistir en un concurs de 
‘freestyle’ on els i les diferents participants van haver de rapejar 
improvisant sobre diferents temes relacionats amb Sant Jordi.
El jurat va escollir entre els participats el millor Mc, que és com 
es denominen els cantants de rap.  El guanyador del “Hip hop 
& Sant Jordi” va ser premiat amb un pack Zona Lliure i un lot 
de llibres. 
En acabar el concurs hi va haver un concert a càrrec dels mc’s 
locals Francisco Castillo i Christian Fornicatti, acompanyats de la 
mc badalonina Adis. L’actuació va fer vibrar els i les participants 
amb el seu ‘flow’.

TRIVIAL DE LA PREVENCIÓ
Durant tot el curs es duen a terme diverses accions lúdico-
educatives adreçades a la SES Masquefa, en el marc del Programa 
d’Informació i Dinamització del Centre d’Educació Secundària 
(PIDCES). El PIDCES pretén acostar el Punt d’Informació Jove 
a l’institut. Hi porta diferents propostes a les hores del pati, 
com poden ser exposicions sobre diversos temes en matèria de 
prevenció o vídeos, entre altres.
 Durant el mes d’abril s’ha fet una activitat de prevenció en 
temàtica de sexualitat, consum responsable de drogues, 
alimentació saludable i violència entre iguals.  Per tal de tractar 
aquests temes els educadors del Rojo Punt jove van dinamitzar 
el Trivial de la prevenció. Aquesta activitat consisteix en un 
taulell de trivial gegant, on els propis joves fan de fitxes, i on les 
preguntes giren entorn als temes abans esmentats, mitjançant 
diferents proves, com poden ser preguntes, dibuixar, llegir els 
llavis o mímica....



Agenda

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB HISTÒRIA �

Dissabtes 8 i 22 de maig
“Carlins, malcontents i matiners”
A les 17h a la Biblioteca

BALL POPULAR
Diumenge 2 de maig
Amb el Duo Amor
A les 18h, a la Sala Polivalent 
Entrada: 2 euros

FESTA DEL ROSER DE LA 
BEGUDA
Dissabte 8 i diumenge 9 de maig
(Veure pàg. 13)

DIA INTERNACIONAL DE 
LA DANSA
Dissabte 8 de maig
De 17h a 20h, al poliesportiu
Exhibicions de dansa jazz, hip hop i 
bollywood
Organitza: Dansa Masquefa

FESTA DE SANT ISIDRE
Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 
16 de maig (Veure pàg. 10 i 11)

DIA INTERNACIONAL 
D’INTERNET
Dilluns 17 de maig (Veure pàg. 12)

SORTIDA AL TEATRE 
VILLARROEL
Dimecres 27 de maig, a les 19h,
davant l’Ajuntament
Per anar a veure l’obra “Tres dones 
i un llop”
Inscripcions: del 3 a l’11 de maig, de 
12h a 14h, a l’Ajuntament
Preu: 26 euros (inclou autocar, 
entrada i entrepà).

CURSOS i TALLERS

TIC �

Dona’t una oportunitat
Del 7 d’abril al  28 de juny
Dilluns, dimecres i divendres de 10 
a 11:30h
20€ trimestre

Acces Inicial
Del 26 d’abril al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 12 a 13:30h
En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

Windows Inicial
Del 27 d’abril a l’1 de juny
Dimarts i dijous de 10 a 11:30h

Maig 2010

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 15 de cada mes, la informació de les activitats
que organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 15 d’abril i podria haver-se modificat.

En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

Internet
Del 27 d’abril a l’1 de juny
Dimarts i dijous de 12 a 13:30h
En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

Acces Inicial
Del 26 d’abril al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

Excel Inicial
Del 27 d’abril a l’1 de juny
Dimarts i dijous  de 17:30 a 19h
En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

Word Inicial
Del 27 d’abril a l’1 de juny
Dimarts i dijous de 19 a 20:30h
En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

Power Point
Del 3 de maig al 28 de maig
Dilluns, dimecres i divendres  de 
17:30 a 19h
En situació d’ atur 10€ - Pensionistes 
20€ - En actiu 40€

DNI-E
Dimarts 4 de maig
De 16 a 17:30h

Ús bàsic càmera digital
Dijous 6 i 13 de maig
De 16 a 17:30h

Tràmits on-line  amb 
l’administració
Dimarts 18 de maig
De 16 a 17:30h

Facebook
Dijous del 20 al 27 de maig
De 16 a 17:30h

Gmail
Dilluns i dimecres del 31 de maig al 
2 de juny
De 17:30 a 19h

FORMACIÓ PER  �
A L’OCUPACIÓ

La feina a un clic! Aprèn a 
buscar feina per internet
Dijous 13 de maig de 10 a 12h

Curs de monitor/a de lleure 
infantil i juvenil (Títol oficial)
Del 26 d’abril al 7 de juny
Dilluns a divendres de 9 a 12h.  173€ 

Formació en Prevenció de 
Riscos Laborals 
Dijous 20 de maig  de 9 a 13h.  36€

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA �

Teatre
Dimecres de 21 a 23h
Teatrerus (636 91 42 37)

Puntes de coixí
Dijous de 9:30 a 11:30h
Grup de puntaires (93 772 59 97)

Coral
Divendres de 22:30 a 24h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Manualitats
Dijous de 17 a 19h
Ass. veïns Can Quiseró (627175042)

Taller de bisuteria 
Ass. Veïns Can Quiseró (627 17 50 42)

Dibuix i Pintura
Dilluns, dimecres i dijous de 19 a 21h 
i dimarts de 10 a 12h i de 15 a 17h
Ass. Artística Missatgers (93 772 72 89)

Diables
Dimarts de 19 a 21h
Colla de Diables (663 00 99 15)

Tabals i Percussió
Diumenge de 18 a 20h
Colla de Diables (663 00 99 15)

Malabars
Ball de Bastons (663 66 22 60)

Batuka i ritmes llatins
Dimarts i dijous de 15:30 a 16:30h 
L’Alzinar (93 772 68 61)

Batuka 
Adreçat a pares i mares de les 
escoles 
Dimarts i dijous de 15:15 a 16:15h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Dansa Moderna
Divendres de 19:15 a 20:45h 
L’Alzinar (93 772 68 61)

Ballet clàssic 
Dimarts i dijous de 18:30 a 19:25h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Balls de saló
Dijous de 21 a 22:30h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Dibuix Manga
Divendres de 18 a 20h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Expressió musical
Dijous de 18:30 a 19:30h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Tai –Txí i Ioga
Tai-Txí: Dilluns i dimecres de 
19:30 a 20:30h, divendres de 9:30 a 
10:30h

Ioga: Dilluns i dimecres de 21 a 22h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 
772 77 24)

Manualitats i Pintura
Divendres de 18 a 19h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 
772 77 24)

Sevillanes
Dilluns de 18 a 19h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 
772 77 24)

Associació de Dones de 
Masquefa
Taller de manualitats per infants
Dansa Oriental
Taller de Risoteràpia 
(666955071)

ESPORTS �

Body Form
Dimarts i dijous de 9:15 a 10:15h o 
19:30 a 20:25h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Body Form Suau
Dimarts i dijous de 10:15 a 11:15h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Taekwondo
Horari: Dimarts i dijous de 20:30 a 
21:30h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Twirling Baton
Dissabtes (Pistes de Can Parellada) 
i diumenges (Poliesportiu Municipal) 
de 11a 14h
Club Twirling Can Parellada (607 44 
45 16)

Tennis Taula
Dilluns a dijous de 18 a 21h
Masquefa Tennis Taula Club (600 01 
88 19)

Gimnàstica Correctiva
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 
772 77 24)

Hoquei Patins
Dilluns a les 21h
CP Masquefa (635 47 29 61)

Petanca
Dilluns a divendres de 18 a 21h i 
dissabtes de 16 a 22h
CP Masquefa (93 772 67 62)

Tir al Plat
Dimecres a les 15h i dissabte a les 12h
Club Tir (93 772 71 21)

Futbol
Dimarts i dijous de 21 a 23h
E.F.B (93 772 66 71)
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Agenda esportiva
CLUB PETANCA  �

MASQUEFA

Cada dissabte a les 17.30 
Campionat Obert de 
Petanca 

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

01/maig – 10h
Prebenjamí B Copa 
Barcelona Grup 8
CP MASQUEFA – CH 
RIPOLLET

01/maig – 11h
Benjamí A Campionat de 
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – CH 
MATARÓ

01/maig – 12h
Juvenil Copa Federació 
Grup B
CP MASQUEFA – ODONT 
QUALITY MARTINENC A

08/maig – 09h
Prebenjamí Iniciació 
Campionat de Barcelona 2a 
Fase B
CP MASQUEFA – 
PETROMIRALLES IHC 

08/maig – 10h
Prebenjamí C Campionat de 
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – PHC ST 
CUGAT A

08/maig – 11h
Prebenjamí A Campionat de 
Barcelona 2a Fase A
CP MASQUEFA – CH 
ARENYS DE MAR

08/maig – 12h
Aleví Copa Federació Grup 1
CP MASQUEFA – JORSAN 
CALAFELL CP

08/maig – 13h
Infantil Copa Federació 
Grup F
CP MASQUEFA – CP 
TARADELL

14/maig – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – CP 
RIUDEBITLLES

28/maig – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – 
CAMBRILS CH

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

01/maig – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí 
Nivell B
EB MASQUEFA – TERRES I 
PARETS ASFE B

FUTBOL  �

01/maig – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7 
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – IGUALADA 
CF A

01/maig – 12h
Grup 28 Benjamí 7A Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – SAN 
MAURO UD A

01/maig– 13h
Grup 32 Infantil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – CORBERA 
CF B

02/maig
Segona Categoria Territorial 
Campionat de Lliga
MASQUEFA FC A – LA 
GRANADA CF A

08/maig – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – 
CORNELLÀ UD F

08/maig – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA B – PIERA AE B

08/maig – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A

08/maig – 16h
36è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – POBLE 
SEC

08/maig – 18h
Grup 21 Juvenil Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA (RET-1a v) A– 
RIBES CD B

09/maig – 10h
Grup 19 Cadet Segona 

Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – LA POBLA 
DE CLARAMUNT CF C

09/maig – 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – ARTÉS FC A

15/maig – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – ST JOAN 
DESPÍ UE B

15/maig – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7 
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – PIERA AE A

15/maig – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – CALAF UD A

22/maig– 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A

22/maig – 13h
Grup 32 Infantil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A– ST ANDREU 
DE LA BARCA AGRUPA C

22/maig – 16h
36è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà  3a Divisió
FC MASQUEFA – V. MOLÍ 
VELL

22/maig - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA (RET-1a 
v) A – COL·LEGI ST 
BONAVENTURA APA B

23/maig – 10h
Grup 19 Cadet Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – ST 
SADURNÍ UE A

23/maig – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – MONJOS 
MAS CATARR

23/maig
MASQUEFA FC A – 
CUBELLES CF A

29/maig – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE 

MASQUEFA A– ST ESTEVE 
SESROVIRES FC B

29/maig – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7 
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE 
MASQUEFA A – BASE 
OLÈRDOLA CE A

29/maig – 16h
36è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – GELIDA

30/maig – 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – SÚRIA CE A

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

02/maig – 08h – 85 Km 
(Sant Sadurní d’Anoia, 
Vilafranca, Sant Martí 
Sarroca, Font-rubí, Guardiola 
de Font-rubí, El Pla del 
Penedès, Torrelavit, Sant 
Sadurní d’Anoia i Masquefa)

09/maig – 07.30h – 90 Km 
(Martorell, Terrassa, 
Viladecavalls, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, 
Piera i Masquefa)

16/maig – 07.30h – 95 Km 
(Piera, Vallbona, Capellades, 
Font del Bosc, Mediona, 
La Llacuna, Sant Martí de 
Sarroca, Guardiola de Font-
rubí, El Pla, Ca l’Avi, Sant 
Sadurní d’Anoia i Masquefa)

23/maig – 07.30h – 95 Km
(Martorell, Les Carpes, Olesa, 
Monistrol de Montserrat, Alt 
de Montserrat, Monistrol, 
Olesa, Esparreguera, Piera i 
Masquefa)

30/maig – 07h – 100 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, 
Jorba, Santa Maria del 
Camí, La Panadella, Igualada, 
Vallbona, Piera i Masquefa)

Sortides en BTT:
Els diumenges, a les 08h, a la 
Plaça de l’Estació

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

09/maig– 09.30h 
Campionat de 
Catalunya 1a fase

Pistola 9mm
Inscripció Prèvia

16/maig – 09.30h 
Carrabina Pneumàtica

23/maig – 09.30h 
Pistola Pneumàtica

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 1
Etapa GR11: Puigcerdà – 
Refugi de Malniu

Diumenge 16
‘FotoFlash per l’Anoia’: 
matinal per la comarca i 
concurs de fotografia

Per a més informació: dirigiu-vos 
al Club Excursionista Anoia (C/ 
Crehueta, 33) els divendres de 
19 a 21h, o truqueu al 93 772 
67.20. També podeu escriure a 
ceanoia@hotmail.com

CAMPIONAT  �
DE CATALUNYA 
D’AUTOCRÒS

Diumenge 2 de maig
Al circuit de La Pedrosa
08h. verificacions tècniques i 
administratives
10.30h: inici de la cursa
Organitza: Gas a Fons

CURSA  �
POPULAR DE 
CAN PARELLADA

Diumenge 16 de maig

FESTA DE  �
LA MOTO DE 
MASQUEFA

Dissabte 29 de maig
De les 10 a les 18h
Recinte Rogelio Rojo 

concerts • 
streaptease • 
show bike • 
stands • 
ball country • 
ruta barítima • 

Entrada gratuïta
Més informació: Siscu (661 76 
92 19) Organitzen: Associació 
Motorista 4133 i Ajuntament 
de Masquefa
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Agenda esportiva

Carlinades
Sabeu qui era el “ferré” de Masquefa? I els capitans Fuster? Heu 
sentit a parlar del comandant carlí el “Tòful de Vallirana? En quina 
casa de Masquefa estava allotjat quan el van detenir i afusellar?
Molt sovint recordo la Masquefa de quan jo era un nen. Era un 
poble molt diferent a com ho és ara; recordo haver jugat de petit a 
casa d’un amic i company de l’escola a soldadets fets amb taps de 
suro, parlant de “batalletes”. Ell va ensenyar-me molt orgullós unes 
boines carlines del seus avantpassats que estaven guardades en un 
bagul antiquíssim. A Masquefa el moviment carlí també va arrelar 
en alguns sectors de la població, i algunes famílies de la nostra vila 
van mantenir fins no fa pas gaire la seva militància “carlina”, no tant 
sols com a moviment polític o de successió, sinó com una manera 
d’entendre les relacions socials i el país.  Però, qui eren els carlins?
Poc després de la mort de Ferran VII (29 de setembre del 1833), 
s’inicià formalment la primera guerra carlina (1833-1840), coneguda 
com la “Guerra dels set anys” per un plet dinàstic que enfrontava 
els seguidors de Carles Maria Isidre de Borbó (Carles V), germà 
de Ferran VII, i els partidaris d’Isabel II, filla del mateix i hereva 
oficial de la corona. Tot i així, cal dir que la revolta carlina no fou 
únicament un moviment de simple resposta a un problema dinàstic, 
sinó que la defensa de Carles Maria Isidre i de la religió aglutinava 
el descontentament de les reformes liberals que representaven els 
partidaris d’Isabel II.
La segona guerra carlina, més coneguda com la “Guerra dels 
matiners”(1846-1849), fou un conflicte majoritàriament centrat a 
Catalunya. Tant a Navarra com a les províncies basques, l’autèntica 
pàtria del carlisme, com a Galícia, Aragó, Andalusia, Extremadura o 
Castella, els revoltats varen ser molt pocs i neutralitzats ràpidament. 
Així doncs, a Catalunya és l’únic lloc on el moviment arrela i és 
consolida entre els anys 1846-1849. Els revoltats “matiners” van 
aconseguir un ampli suport popular; les seves partides o “gavilles” 
estaven integrades per pagesos empobrits, obrers en atur, artesans i 
menestrals proletaritzats, joves que fugien de les quintes i bandolers. 
Van trobar en les partides carlines un canal per expressar de forma 
organitzada i violenta el seu malestar. Aquestes unitats, amb una 
quantitat reduïda d’homes, actuaven sota la direcció d’un cap, 
caracteritzat per un alt grau d’autonomia en les seves decisions 
respecte al comandament central, al que no sempre feien cas. Els 
components de la partida eren combatents autòctons del país, 
catalans, i més concretament de la zona geogràfica on operaven, el 
que els donava un gran coneixement del terreny per la guerra de 

guerrilles i el suport logístic de les poblacions locals.
Entre 1872 i 1876 hi va haver una tercera i ultima guerra carlina. Un 
dels motius que va empènyer als carlins catalans a sumar-se novament 
a la revolta va ser la promesa de restauració de les constitucions 
catalanes, abolides amb el decret de Nova planta per Felip V. El 1873, 
amb la proclamació de la 1ª República, els monàrquics alfonsins es 
van sumar a l’aixecament carlí i van augmentar els seus adeptes, 
però la sublevació fou definitivament derrotada l’any 1876.
Masquefa és un poble situat sobre el “Camí ral”, que porta a 
l’Aragó. Aquesta situació geogràfica l’ha fet protagonista i testimoni 
de moltes accions i episodis de la història de Catalunya. El S. XIX 
va tenir en els aixecaments reialistes i les guerres carlines un bon 
exemple per entendre les transformacions socials, econòmiques i 
polítiques de la nostra història contemporània i les reaccions que 
provocaven.  En els propers números de la revista “Masquefa 
Batega” farem una visita al S.XIX i veurem que va passar a 
Masquefa en aquells períodes històrics, coneixerem al “Ferré de 
Masquefa”, qui va afusellar als capitans Fuster, sabrem en quina casa 
de Masquefa s’allotjava el comandant carlí “Tòful de Vallirana” quan 
va ser detingut i executat, i moltes altres coses relacionades amb 
les carlinades del S.XIX. 
No us les perdeu...
Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història

CAFÈS AMB HISTÒRIA

La revista Masquefa batega posa a disposició dels lectors i 
lectores una secció on podeu publicar les vostres opinions 
sobre temes de la vila o d’interès general, així com idees 

i suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris 
personalment a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 
33) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net

LES VOSTRES OPINIONS
Estimada Isabel Lunera Molina,
Soy nueva en el jurado de participación ciudadana, me he sentido un 
poco molesta por tus reproches hacia la junta. Tu misma reconoces 
“no ser l’únic grup que s’havia esforçat molt”, pues bien, sepas 
que votamos con independencia total; después está el recuento 
valorando todos los puntos sumados de cada comparsa.
No sé a qué comparsa pertenecías pero sí te digo que en presencia 

mía no había favoritismo para nadie.
Admite que el carnaval es una fiesta y el respeto a todos los que 
participan. Pienso que es para gozar y dar un toque de paz, nunca 
para crear rencillas, y sí transmitir ilusión a nuestro pueblo. No te 
lo tomes así, no es bueno, te haces daño a ti misma.

-Mª Angustias Porlan Quiñonero

Afusellament de la partida del Tòfol de Vallirana a Sant Andreu de la 
Barca. Gravat del llibre d’Albert Colimbrí. www.sabarca.cat
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NOM: Associació Motorista 4133
ANY DE CREACIÓ: 2005
Nº INTEGRANTS: 15
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: Organització d’esdeveniments motoristes a Masquefa i 
participació en esdeveniments motoristes d’altres localitats.
adreça:C/Sant Antoni, 39 (antiga Fàbrica del Cartró)
tel.: 661 76  92 19 (Siscu)
e-mail: siscu3anoia@gmail.com

“La moto és molt més que un esport, és tota una manera d’entendre la vida”. “Penses i vius com un motorista: 
tens uns costums, unes maneres de vestir, d’actuar... i tot i les obligacions laborals que tots tenim de dilluns a 
divendres sempre acabes trobant el moment per agafar la moto i trobar-te amb la teva gent”. Són paraules del 
Siscu, un dels integrants de l’Associació Motorista 4133, que va néixer a Masquefa l’any 2005 per organitzar la 
primera Festa de la Moto. Aquella trobada la van preparar motoristes de Masquefa que no formaven part de 
cap entitat, motoristes integrats en clubs d’altres localitats, i l’Ajuntament. L’associació va néixer, doncs, com 
una plataforma que aglutinava els esforços de tota aquesta gent, funció que segueix constituint encara avui la 
seva principal raó de ser.
De fet, a l’Associació Motorista 4133 s’hi sumen motoristes de diverses sensibilitats. Bàsicament en l’univers 
dels motoristes s’hi poden distingir dos grans grups, dos móns que comparteixen la passió per les dues rodes, 
però que a la vegada són també el sol i la lluna. D’una banda, hi ha el món esport-turisme. I, de l’altra, el món 
custom. En un cas i l’altre les motos són diferents, com ho són també la manera de portar-la i fins i tot la mane-
ra de vestir. Els amants del món turisme-esport busquen motos de moltes prestacions. En canvi, els apassionats 
del món custom paguen el gust i les ganes per una estètica i filosofies molt peculiars. 
Uns i altres conviuen a l’Associació Motorista 4133. Ja des del primer any la Festa de la Moto va ser un autèntic 
èxit, com demostra el fet que aquest mes de maig se’n celebri ja la setena edició i que s’hagi convertit en una 
cita clàssica del calendari motorista català. La jornada atreu més de 3.000 persones d’arreu de Catalunya, “que 
hi troben tot el que hi ha d’haver en una trobada motorista”, des d’una espectacular passejada de motos pels 
carrers de la vila fins a concursos, concerts, streeptease, ‘show bikes’ (una exposició de motos personalitzades) 
o estands comercials, entre altres.
A més d’organitzar la Festa de la Moto, l’associació disposa d’un local social (a l’antiga Fàbrica del Cartró de 
Masquefa) que s’ha convertit en un punt de trobada per a motoristes no només de Masquefa, on l’afecció a 
la moto està molt estesa, sinó d’arreu de la comarca. També organitzen sortides als principals esdeveniments 
motoristes de Catalunya i l’estat.

Associació Motorista 4133: 
“La moto és tota una filosofia de vida”

“Aquesta plataforma aglutina motoristes de diverses 
sensibilitats, va néixer el 2005 per organitzar la primera Festa 

de la Moto i aquest maig ja se’n farà la setena”


